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Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду
Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку
«Мале Полісся»
23-25 травня 2018 року
ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

м. Славута, Хмельницька обл.

Шановні колеги!
Національний природний парк «Мале Полісся» запрошує Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародної участю «Досвід та
перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї
річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, Хмельницька обл.).
Орієнтовний період проведення конференції – 23-25 травня 2018 року
Голова оргкомітету: Сасюк Андрій Володимирович – директор Національного
природного парку «Мале Полісся».
Заступник голови оргкомітету, голова редакційної колегії: Белінська Марина
Миколаївна – провідний науковий співробітник Національного природного парку «Мале
Полісся».
Відповідальний секретар оргкомітету: Кратасюк Наталія Вікторівна – старший
науковий співробітник Національного природного парку «Мале Полісся».
Члени оргкомітету:
Святецька А.В. – завідувач Сектору з персоналу Державного агентства лісових
ресурсів України;
Золотий П.С. – т.в.о. першого заступника начальника Хмельницького обласного
управління лісового та мисливського господарства;
Якубенко Б.Є. – д.б.н., професор, завідувач кафедри ботаніки ННІ лісового і садовопаркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування
України;
Матвєєв М.Д. – к.б.н., професор, декан природничого факультету Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка;
Любінська Л.Г. – д.б.н., професор, завідувач кафедри біології та методики її
викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, голова
ГО «Товариство Подільських природодослідників та природолюбів»;
Тарасенко М.О. – к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики її
викладання, заступник декана природничого факультету Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка;
Касіяник І.П. – к.г.н., доцент, завідувач кафедри географії та методики її викладання
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Юглічек Л.С. – к.б.н, доцент кафедри екології Хмельницького національного
університету;
Кучинська О.П. – завідувач науково-дослідного відділу Національного природного
парку «Подільські Товтри»;
Білик Р.Г. – заступник голови ради Хмельницької обласної громадської організації
«Подільське екологічне товариство», магістр державного управління;
Більовський О.А. – головний лісничий Національного природного парку «Мале
Полісся»;
Мнюх О.В. – старший науковий співробітник Національного природного парку
«Мале Полісся»;
Лукащук Ю.О. – фахівець з екологічної освіти Національного природного парку
«Мале Полісся».
Робота конференції планується за наступними напрямами:
формування екомережі та збереження об’єктів природоохоронних територій;
організація наукових досліджень на території об’єктів природно-заповідного
фонду;

ландшафтна основа природоохоронних територій;
туристично-рекреаційна діяльність та її вплив на стан біорізноманіття в межах
природоохоронних територій;
роль
екопросвітницьких
заходів
у
збереженні
біорізноманіття
природоохоронних територій;
практика реалізації природоохоронних заходів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі у конференції:
очна (пленарна доповідь, стендова доповідь, секційна доповідь, участь без
доповіді);
- заочна.
Заочним учасникам матеріали конференції будуть надіслані поштою.
Під час конференції плануються екскурсії.
Важливі дати:
16 березня – кінцевий термін подачі заявок, матеріалів, оргвнеску;
до 5 квітня – розсилка другого інформаційного листа;
4 травня – останній термін підтвердження очної участі.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей
Текст матеріалів доповідей має бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft
Word (*.doc ). Загальний обсяг тексту статті (з відомостями про авторів і списком
використаних джерел) – до 5 сторінок. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого
автора, поданого латиницею (Belinska.doc).
Формат сторінки: А4
Шрифт: Times New Roman
Кегль: 14, інтервал – 1
Поля: всі – 2 см, абзац – 1 см
Символи: з гарнітури Symbol
Вирівнювання тексту за шириною сторінки.
Матеріали оформляються наступним чином:
1.
УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
2.
прізвище та ініціали автора/авторів (жирним шрифтом, 14 кегль),
вирівнювання по правому краю сторінки;
3.
повна назва установи, де виконане дослідження (14 кегль), вирівнювання по
правому краю сторінки;
4.
адреса електронної пошти автора (авторів) курсивом; якщо авторів декілька, то
після прізвищ авторів та перед назвами установ ставляться відповідні верхні індекси
(арабськими цифрами) (12 кегль), вирівнювання по правому краю сторінки;
5.
після вільного рядка, назва матеріалів доповіді (великими літерами, жирними
шрифтом (14 кегль), вирівнювання по центру;
6.
через вільний рядок: анотація українською та англійською мовами (12 кегль)
(до 40 слів), вирівнювання по ширині сторінки;
7.
ключові слова (не більше п’яти), подаються курсивом та відокремлюються
комами (12 кегль), вирівнювання по ширині сторінки;
8.
через вільний рядок: текст матеріалів доповіді (14 кегль), вирівнювання по
ширині сторінки; посилання на використані джерела наводиться у тексті в квадратних
дужках [1];

9.
10.

список використаних джерел в алфавітному порядку;
матеріали можуть містити таблицю, графік чи рисунок (фото).

НЕ використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень, форматування тексту.
На адресу оргкомітету – mpolisjaconf@ukr.net надсилається електронний варіант
матеріалів. Тип файлу – *.doc (ім’я файлу – прізвище першого автора) (Belinska.doc).
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти матеріали, що не
відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених вимог.
Усім зареєстрованим учасникам конференції на електронну адресу буде надіслано
підтвердження про реєстрацію.
Оргвнесок за участь у конференції
Оргвнесок за очну участь складає 250 гривень, за заочну – 130 гривень для учасників
з України та 15 Євро для учасників із-за кордону.
У суму оргвнеску очних учасників входить вартість публікації статті, пакет учасника
конференції, кава-брейк.
У випадку очної участі декількох співавторів кожен сплачує оргвнесок 250 грн. Якщо
у Вас є сумніви, щодо очної участі, можна спочатку переказати оргвнесок за публікацію (130
грн.), а при реєстрації доплатити різницю.
У суму оргвнеску заочних учасників входить вартість публікації статті та поштова
пересилка збірника матеріалів. У випадку заочної участі кількох співавторів сплачується
один оргвнесок – 130 грн., але у нього входить лише один примірник збірника матеріалів
конференції (можна буде додатково придбати ще збірники, вартість повідомимо пізніше).
Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників
конференції.
Оргвнесок надсилати на картковий рахунок у ПриватБанку 5168 7573 5167 4330,
Кратасюк Наталія Вікторівна.
У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних зі сплатою оргвнеску, звертатися за
телефоном 0966284375 або на ел. адресу оркомітету – mpolisjaconf@ukr.net .
Копію квитанції про сплату оргвнеску надсилайте на ел. адресу оргкомітету –
mpolisjaconf@ukr.net в окремому файлі (Belinska.oplata.pdf) із вказівкою на чеку прізвища
першого автора та міста відправника.
Увага! Матеріали будуть надруковані лише у разі своєчасної сплати оргвнеску.
Сплата комісії за банківські операції не входить до суми оргвнеску і відбувається за рахунок
платника. Квитанції вважаються отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження
про їх отримання на Вашу електронну адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо
надіслати квитанції ще раз.
Адреса оргкомітету:
Національний природний парк «Мале Полісся»,
вулиця Михельська, 32, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Україна, 30300
E-mail: mpolisjaconf@ukr.net .
Телефон: (03852) 4-15-36, 0977485206 – Белінська Марина Ммколаївна
Інформація про конференцію буде розміщена на офіційному сайті НПП «Мале
Полісся» http://malepolisja.in.ua/index.php

Заявка на участь у конференції
Заявка на участь у конференції надсилається окремим файлом (наприклад,
Belinska_zayavka.doc) на адресу оркомітету – mpolisjaconf@ukr.net .
Приклад оформлення заявки:
П.І.П.
Наукова установа, ВУЗ
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Контактний телефон
E-mail:
Назва доповіді
Форма участі

Очна, заочна
пленарна доповідь, стендова доповідь,
секційна доповідь, участь без доповіді

Форма очної участі:
Напрямок роботи конференції
Поштова адреса для листування
Необхідність у поселенні
Необхідність письмового запрошення

Так/Ні

Приклад оформлення матеріалів доповідей:

УДК
Белінська М.М.¹
Національний природний парк «Мале Полісся»
malepolisja@ukr.net¹

Юглічек Л.С.²
Хмельницький національний університет
uglichek@rambler.ru ²

НПП «МАЛЕ ПОЛІССЯ» - 5 РОКІВ
Анотація (укр. мова) (до 40 слів)
Summary (до 40 слів)
Ключові слова: (не більше п’яти)

Текст матеріалів доповіді
Використані джерела
Другий інформаційний лист, офіційне запрошення на конференцію, детальна
інформація та програма заходів буде розіслано зареєстрованим учасникам, які надіслали
файл із матеріалами та сплатили оргвнесок, на електронну адресу.

